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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทําคู่มือการ

ปฏิบัติการสอนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขึ้น เพ่ือให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต      
(หลักสูตร 5 ปี) อาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยง และบุคลากรที่เก่ียวข้องได้ใช้เป็นแนวทาง สําหรับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูของนักศึกษา ซึ่งจะช่วยพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการฝึกทักษะในการสอนของนักศึกษา และเพ่ือให้
นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หวังว่าคู่มือฉบับน้ีจะช่วยอํานวยประโยชน์ให้การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และมีผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ที่คุรุสภากําหนด 
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 กรอบแนวคิด 
  แนวคิดที่เป็นพ้ืนฐานของรูปแบบกัลยาณมิตรนิเทศ คือหลักธรรมความเป็นกัลยาณมิตรของ
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย ได้แก่ ความมีนํ้าใจ การร่วมทุกข์ร่วมสุข การช่วยเหลือเก้ือกูลแนะแนวทางที่
ถูกต้องด้วยการยอมรับนับถือและให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
 
 หลักการ 
  การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่ได้ผลน้ัน เริ่มต้นจากศรัทธา ที่ครูมีความต้ังใจที่จะไปปรับปรุง
วิธีการสอนของตนเอง ครูพ่ีเลี้ยงหรืออาจารย์นิเทศก์เป็นบุคคลกลุ่มหน่ึง ช่วยส่งเสริมแนะแนววิธีการต่างๆ ด้านการ
เรียนการสอน ทั้งน้ีหากได้แรงหนุนอีกด้านหน่ึง คือการแนะนําช่วยเหลือให้แบบอย่างจากเพ่ือนครูด้วยกัน ในรูปแบบ
กัลยาณมิตรนิเทศ ก็จะช่วยเป็นพลังผลักดันให้นักศึกษาที่ไปปฏิบัติการสอนได้ตระหนักและมองเห็น ขั้นตอนการสอน
ที่เป็นจริง ชัดเจน สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในช้ันเรียนได้ดีขึ้น 
 

กัลยาณมิตรนิเทศ 
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 รูปแบบกัลยาณมิตรนิเทศ เป็นการช้ีแนะและช่วยเหลือด้านการเรียนการสอน มีหลักการนิเทศที่เน้น
ประเด็นสําคัญ 4 ประการ คือ 

1. การสร้างศรัทธา ผู้นิเทศก์จะต้องสร้างศรัทธา เพ่ือให้เพ่ือนครูยอมรับและเกิดความสนใจที่จะใฝ่รู้ ที่จะ
ใฝ่ปรับปรุงการจัดกระบวนการสอนและการเรียนรู้ 
 

2. การสาธิตรูปแบบการสอน ผู้ให้การนิเทศ จะต้องแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญน้ัน สามารถปฏิบัติและทําได้จริงๆ และครูสามารถนํารูปแบบไปประยุกต์ในช้ันเรียนได้ 
 

3. การร่วมคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้นิเทศก์และผู้รับการนิเทศ จะต้องมีการพบปะกันอย่างสมํ่าเสมอ มีการ
ร่วมคิดแก้ปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน 
 

4. การติดตามประเมินผล ตลอดจนกระบวนการ ผู้นิเทศก์จะต้องบันทึกการนิเทศอย่างสมํ่าเสมอ สังเกต
และรับฟังข้อมูลป้อนกลับจากเพ่ือนครู ผู้รับการนิเทศ ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขเพ่ือสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ขึ้นใหม่อย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองสืบไป 
 

สรุปรปูแบบกัลยาณมิตรนเิทศ 
 

1. เปิดใจ ผู้รับการนิเทศหรือนักศึกษาที่ไปปฏิบัติการสอนจะต้องทบทวนการวัดและประเมินผลตนเอง 
ประเมินผลงาน ประเมินโดยกัลยาณมิตรและประเมินพัฒนาการเรียนรู้ 
 

2. ผู้นิเทศก์จะต้องจัดให้มีการปฐมนิเทศเพ่ือสร้างสายใยแห่งความสัมพันธ์เพ่ือแจ้งจุดมุ่งหมาย จัดเวลา
และกําหนดแผนงาน 
 

3. ร่วมใจ ทั้งผู้นิเทศก์และผู้รับการนิเทศจะต้องร่วมคิดร่วมทํา โดยผู้นิเทศก์อาจจะแนะนํา สาธิต เป็น
แบบอย่าง ให้ฝึกทําแผนการสอน วิจัยในช้ันเรียน และเรียนรู้การวัดและประเมินผล 
 

4. ต้ังใจ สร้างสรรค์คุณภาพ (ผู้นิเทศก์ทดลองปฏิบัติจริง ปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดต่อสื่อสาร เย่ียม
เยืยน ช่วยกันแก้ปัญหาและให้กําลังใจ) 
 

5. เง่ือนไขในการนิเทศแบบกัลยาณมิตรน้ัน ผู้นิเทศก์จะต้องไม่มุ่งด้านปริมาณ แต่จะต้องสานพลังอาสา 
เสวนาร่วม สร้างความเป็นมิตร ฝึกคิด มุ่งมั่น ปฏิบัติทุกวัน และบันทึกแนวทางปฏิบัติการสอน 
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  จากข้อกําหนดของคุรสุภา ว่าด้วยสถานศึกษาสาํหรบัปฏิบัติการสอน สรุปได้ดังนี ้
 

ก. มีมาตรฐานด้านกระบวนการ เช่น มีการจัดองค์การ โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร
ให้บรรลุเป้าหมาย สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของ
ผู้เรียน สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ครู ตามความจําเป็นและเหมาะสมอย่างสม่ําเสมอ 
สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตร สถานศึกษาจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 

ข. มาตรฐานด้านปัจจัย เช่น ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี ผู้บริหารมีภาวะผู้นํา และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการ ครูมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีคุณธรรม และจริยธรรม ครูมี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ครูมีความสามารถ
ในการแสวงหาความรู้ คิดวิเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ครูมีคุณวุฒิ ความรู้
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ 

  

บทบาทของสถานศึกษาปฏบิัติการสอน 
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บทบาทหนา้ทีข่องสถานศึกษาปฏิบัติการสอน 
 

1. พิจารณารับนักศึกษาในจํานวนที่สามารถรับได้ ให้นักศึกษามีโอกาสได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามท่ีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย กําหนด 
 

2. ดําเนินการจัดครูพ่ีเลี้ยง วิชา ช้ัน จํานวนช่ัวโมงที่สอน และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้กับนักศึกษาตามความเหมาะสม 
 

3. ดูแลและให้คําแนะนํานักศึกษาให้ปฏิบัติตนตามกฎ และระเบียบของสถานศึกษา 
 

4. ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการ
ปฏิบัติการสอนแก่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ตามโอกาสที่เหมาะสม 
 

5. สอดส่อง ดูแล กระตุ้นครูพ่ีเลี้ยงให้เอาใจใส่ ร่วมมือทํางานกับนักศึกษา ไม่ทอดท้ิงนักศึกษา หรือผลัก
ภาระให้นักศึกษาเกินความจําเป็น 
 

6. ส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักศึกษากับบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชนน้ันๆ 
 

7. ส่งแบบประเมินนักศึกษาทั้งหมดจากสถานศึกษาและครูพ่ีเลี้ยง มายังคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามระยะเวลาที่กําหนด 
 

 
ขั้นตอนในการพิจารณาเลือกสถานศึกษาปฏิบัติการสอน 
 

1. เป็นสถานศึกษาที่มีสาขาวิชา หรือวิชาเอกท่ีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ผลิตบัณฑิต 
 

2. เป็นสถานศึกษาที่ได้ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. 
 

3. เป็นสถานศึกษาที่ได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากคุรุสภา 
 

4. เป็นสถานศึกษาที่มีความปลอดภัย 
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 ครูพ่ีเลี้ยง คือ อาจารย์ประจําของสถาบันการศึกษาท่ีได้รับการแต่งต้ังจากผู้บริหารของสถาบันการศึกษา  
โดยการเสนอช่ือครูพ่ีเลี้ยงจากหัวหน้าแผนก ให้รับผิดชอบดูแลนักศึกษาปฏิบัติการสอนตามสาขาวิชา 
 นักศึกษาจะประสบความสําเร็จในการปฏิบัติการสอนและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ซึ่งเป็นวิชาชีพช้ันสูง
(Professional) ต้องได้รับความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างย่ิงครูพ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ ซึ่งเป็นผู้
ที่มีความใกล้ชิดกับนักศึกษามากที่สุด 
 

คุณสมบัติของครูพีเ่ลีย้ง 
 ตามมาตรฐานและเกณฑ์การรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา(หลักสูตร 5 ปี) ได้กําหนดมาตรฐานการผลิต 
สําหรับคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบในส่วนของครูพ่ีเลี้ยงไว้ดังน้ี 

1. มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
2. มีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 3 ปี 
3. มีคุณลักษณะของความเป็นครู 

 

ขั้นตอนในการพิจารณาครูพี่เลี้ยง 
1. แจ้งคุณสมบัติของครูพ่ีเลี้ยงให้สถานศึกษารับทราบ 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พิจารณาคุณสมบัติของครูพ่ีเลี้ยงตามมาตรฐานและเกณฑ์

การรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 
3. หากเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด จัดส่งตัวนักศึกษาออกปฏิบัติการสอนตามกําหนด 

 

บทบาทและความรับผิดชอบของครพูี่เลี้ยง 



คู่มือการปฏิบัติการสอน 
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หน้าทีข่องครพูี่เลี้ยง 
1. แนะนําให้นักศึกษารู้จักผู้บริหารของสถานศึกษา เช่น ผู้อํานวยการสถานศึกษา รองผู้อํานวยการ    

              สถานศึกษา หัวหน้าแผนก และบุคลากรฝ่ายต่างๆ 
2. แนะนําเก่ียวกับระบบการบริหารของสถานศึกษา ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา ตลอดจนชุมชนท่ี

สถานศึกษาต้ังอยู่ 
3. แนะนําเก่ียวกับระเบียบวินัย ข้อบังคับต่างๆ ของสถานศึกษา ข้อตกลงร่วมกันระหว่างครู และนักเรียนใน

ช้ันเรียน เพ่ือนักศึกษาจะได้ปฏิบัติภารกิจได้ถูกต้อง 
4. แนะนําช้ีแจงให้นักศึกษาเข้าใจเก่ียวกับนโยบายของสถานศึกษา ขอบเขตหน้าที่ของครูและการ

ปฏิบัติงาน 
5. แนะนําเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติการเป็นข้าราชการ 
6. แนะนําให้นักเรียนรู้จักนักศึกษาปฏิบัติการสอน และงานธุรการของสถานศึกษา 
7. แนะนํานักศึกษาเร่ืองหลักสูตร โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบเรียนคู่มือครู เพ่ือประโยชน์ของการ

ปฏิบัติการสอน 
8. แนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดผล

ประเมินผล 
9. แนะนํานักศึกษาให้ทราบถึงความรู้ต่างๆ เพ่ือจะได้เลือกใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
10. อาจจะให้นักศึกษาได้สังเกตการณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูพ่ีเลี้ยงในสัปดาห์แรกของการปฏิบัติการ

สอน ก่อนลงมือปฏิบัติการสอนจริง เพ่ือให้เห็นแบบอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดี อันจะเป็นแนว
ทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 

11. ตรวจบันทึกการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาล่วงหน้าก่อนปฏิบัติการสอน ให้คําปรึกษา
แก่นักศึกษาในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

12. สังเกตการณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้และการทํางานของนักศึกษาโดยสมํ่าเสมอ พร้อมทั้งให้คําแนะนําเพ่ือ
การปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา 

13. ให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาในการควบคุมและการปกครองนักเรียน 
14. ช่วยแนะนําในการปรับปรุงบุคลิกภาพของนักศึกษาทั้งในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน 
15. จัดให้นักศึกษามีโอกาสร่วมมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาทั้งกิจกรรมในสถานศึกษาและ

กิจกรรมนอกสถานศึกษา 
16. ช่วยแนะนําส่งเสริมเพ่ือพัฒนาเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูและการปฏิบัติตนตามระเบียบข้าราชการและ

จรรยาบรรณครู 
17. ประเมินผลความก้าวหน้าทางด้านพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรายการหลักที่ปรากฏ ใน

แบบประเมินปฏิบัติการสอน รวมถึงการทําบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดทําแฟ้มสะสม
ผลงาน ตลอดภาคการศึกษา 

18. ประสานงานและรายงานความก้าวหน้าพฤติกรรม ที่เป็นปัญหาของนักศึกษาให้อาจารย์นิเทศก์ทราบ 
เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา 

19. ประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาให้เที่ยงตรงตามความเป็นจริงและส่งแบบประเมินไป
ยังคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา ตามที่คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กําหนด 

  



คู่มือการปฏิบัติการสอน 
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 อาจารย์นิเทศก์คืออาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือบุคคลอ่ืนที่มีคณุสมบัติ
และได้รับมอบหมายจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ใหท้ําหน้าที่ 

ตามมาตรฐานและเกณฑ์การรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา(หลักสูตร 5 ปี) ได้กําหนดมาตรฐานการผลิต
สําหรับคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบในส่วนของอาจารย์นิเทศก์ไว้ดังน้ี 

 

1. คุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าปริญญาโท หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2. มีทักษะการนิเทศ โดยมีประสบการณ์ในการนิเทศไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีประสบการณ์ในการสอน 3 ปี 
3. มีคุณลักษณะที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

 
ขั้นตอนในการพิจารณาอาจารย์นเิทศก์ 
 1.  แจ้งคุณสมบัติของอาจารย์นิเทศให้สาขาฯ ทราบ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกอาจารย์นิเทศก์ของแต่ละสาขา 
 2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์นิเทศก์ตามมาตรฐานและ
เกณฑ์การรับรองปริญญาตรี ทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 
 3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แต่งต้ังกรรมการนิเทศก์ เพ่ือปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 
 

บทบาทและความรับผิดชอบของอาจารย์นิเทศก์ 



คู่มือการปฏิบัติการสอน 
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หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์นเิทศก์มีดังนี ้
 

1. นิเทศการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิบัติการสอนของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และของสถาบันการปฏิบัติการสอนน้ันๆ 
 

2. ตรวจแก้ไข บันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และบันทึกผลการนิเทศการปฏิบัติการสอนแต่ละครั้งเพ่ือ
ติดตามผลพัฒนาการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา 
 

3. สังเกตการณ์ปฏิบัติการสอนในช้ันเรียนและบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละคร้ัง เพ่ือติดตามผล
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

4. พบนักศึกษาเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มเพ่ือรับทราบปัญหาในการปฏิบัติการสอนและปัญหาอ่ืนๆ และ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสมํ่าเสมอ 
 

5. แนะนําแหล่งความรู้ที่จะค้นคว้าแนะนํา หรือสาธิตวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา 
 

6. ปรึกษาหารือกับครูพ่ีเลี้ยงเพ่ือให้การนิเทศการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาได้บรรลุวัตถุประสงค์ตรงกัน 
 

7. พบกับผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือรับทราบนโยบายของสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีตาม
โอกาสอันสมควร 
 

8. สนับสนุนให้นักศึกษาช่วยทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะจัดขึ้นในสถานศึกษา หรือชุมชน 
 

9. ประเมินผลการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาเป็นระยะๆ ตามที่กําหนดไว้ในแผนการปฏิบัติการสอนของ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 

10. เข้าร่วมปฐมนิเทศ การสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน และการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน โดยเป็น 
 อาจารย์ที่ปรึกษาตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีและกิจกรรมท่ี 
 เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการสอน 
 

11. เป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําแก่นักศึกษา ในการทําวิจัยในช้ันเรียน 
 

12. ประเมินผลการทําวิจัยในช้ันเรียนของนักศึกษา 
 

13. ให้คําแนะนําแก่นักศึกษาในการจัดทําแฟ้มสะสมงาน 
 

14. ประเมินผลการจัดทําแฟ้มสะสมงานของนักศึกษา 
 

15. ตัดสินผลการปฏิบัติการสอนร่วมกับครูพ่ีเลี้ยง ผู้ที่เก่ียวข้องและหัวหน้าสาขา 
 

16. สรุปปัญหา หรือข้อเสนอแนะให้แก่คณะกรรมการดําเนินงานปฏิบัติการสอนของนักศึกษา คณะครุ  
 ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 มากย่ิงขึ้น 

 
 
 



คู่มือการปฏิบัติการสอน 
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การปฏิบัติการสอนของนักศึกษา จะทําให้นักศึกษาได้นําความรู้ภาคทฤษฎีทางการศึกษาและวิชาการต่างๆ 

ไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการปฏิบัติการสอนในสถาบันการศึกษา นักศึกษาได้เรียนรู้การทํางานกับ
บุคลากรต่างๆ ได้พัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพทางวิชาชีพ ภายใต้การดูแลช่วยเหลือและร่วมรับผิดชอบร่วมกัน
ระหว่างครูพ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 
ความรับผิดชอบของนักศึกษาต่อสถาบันการปฏิบัติการสอน 

1. เคารพและปฏิบัติตามนโยบายของสถานศึกษาแบบแผนของทางราชการ เช่น การลงเวลามากลับ การลา
กิจส่วนตัว การลาป่วย เป็นต้น 

2. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย สะอาดและปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับระเบียบของคณะฯ 
3. ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด 
4. ร่วมรับผิดชอบต่อทรัพย์สินและอุปกรณ์ต่างๆ ของสถานศึกษา 
5. ให้เคารพและปฏิบัติต่อครูทุกท่านในสถาบันการศึกษา เท่าเทียมกับอาจารย์ของคณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
6. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากรในสถานศึกษา หลีกเลี่ยงการนินทาว่าร้าย นักเรียน ครู และบุคลากร

ของสถาบัน เมื่อเกิดปัญหาใดๆ น้ัน ควรปรึกษาและขอความช่วยเหลือจากครูพ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ 
7. เข้าร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา เช่นเดียวกับครูอ่ืนๆ ด้วยความเกรงใจใส่

รับผิดชอบ และตรงต่อเวลา 
8. ศึกษาค้นคว้าในรายวิชาที่สอน เตรียมแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และวิธีการจัดประสบการณ์ใน

รูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบทเรียนและให้น่าสนใจ 
 
 

บทบาทและความรับผิดชอบของนักศึกษาปฏิบตักิารสอน 



คู่มือการปฏิบัติการสอน 
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ความรับผิดชอบของนักศึกษาต่ออาจารยน์ิเทศก์ 
 

 อาจารย์นิเทศก์ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จะไปเย่ียมเยียนและนิเทศการปฏิบัติการสอน
ของนักศึกษาแต่ละคนเป็นคร้ังคราว ในการนิเทศของอาจารย์นิเทศก์ จะตรวจแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
สังเกตการณ์ปฏิบัติการสอนในช้ันเรียน หลังจากนั้นอาจารย์นิเทศก์จะเสนอแนะร่วมกับครูพ่ีเลี้ยง เพ่ือให้นักศึกษา
ปรับปรงุการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเองต่อไป ดังน้ัน นักศึกษาควรให้ความร่วมมืออย่างดีกับอาจารย์นิเทศก์ดังน้ี 

1. ส่งตารางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้(ตาราง+อ่ืนๆ) ให้คณะฯ ภายใน 2 สัปดาห์ นับจากเปิดภาคเรียน
ของสถานศึกษานั้นๆ เพ่ือให้อาจารย์นิเทศก์จัดตารางนิเทศได้อย่างเหมาะสม 

2. นักศึกษาจะต้องแจ้งให้คณะฯ ทราบล่วงหน้า ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตารางการปฏิบัติการสอน หรือ
หากมีการงดปฏิบัติการสอน 

3. ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเก่ียวกับการปฏิบัติการสอนต้องแจ้งให้อาจารย์นิเทศก์ทราบเพื่อขอรับคําแนะนํา
และความช่วยเหลือทันที 

4. ทําบันทึกเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ล่วงหน้าให้พร้อมเพ่ืออาจารย์นิเทศก์จะได้ตรวจและแก้ไข
ก่อนปฏิบัติการสอนทุกคร้ัง 

5. เข้าร่วมประชุมกับอาจารย์นิเทศก์ทุกคร้ังตามที่คณะฯ กําหนดนัดหมาย 
6. อํานวยความสะดวกแก่อาจารย์นิเทศก์ทุกครั้ง โดยจัดหาที่น่ังในห้องเรียนให้กับอาจารย์นิเทศก์ใน

การสังเกตการปฏิบัติการสอน 
7. เมื่ออาจารย์นิเทศก์สังเกตการณ์ปฏิบัติการสอนแล้ว นักศึกษาจะต้องพบอาจารย์นิเทศก์ เพ่ือรับ

คําแนะนําและการแก้ไขการปฏิบัติการสอนจากอาจารย์นิเทศก์ทุกคร้ัง 
 

ความรับผิดชอบของนักศึกษาต่อครพูี่เลี้ยง 
 

1. ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีระบบร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงและปรึกษาหารือต่างๆ อย่าง
เปิดเผย ตรงไปตรงมา 

2. ส่งแผนการสอนให้ครูพ่ีเลี้ยงตรวจทุกคร้ังก่อนทําการสอนและปฏิบัติตามคําแนะนําของครูพ่ีเลี้ยง 
3. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติการสอน และรักษาเวลานัดหมายกับครูพ่ีเลี้ยงอย่างเคร่งครัด 
4. แสดงความรู้ กระตือรือร้น เอาใจใส่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และแสดงความมีนํ้าใจ โดย

ช่วยเหลือครูพ่ีเลี้ยงทํางานในด้านที่เก่ียวกับการเรียนการสอน รวมทั้งงานอ่ืนๆ ของสถานศึกษา 
5. มีสัมมาคารวะต่อครูพ่ีเลี้ยงในฐานะผู้มีอาวุโส และมีประสบการณ์ในวิชาชีพช้ันสูงกว่าตน 
6. เตรียมตัวให้พร้อมทางด้านเน้ือหาวิชาการ เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และพร้อมให้ครูพ่ีเลี้ยง

เข้าสังเกตการณ์สอนได้ตลอดเวลา 
7. รายงานพฤติกรรมของนักเรียนที่เป็นปัญหาให้ครูพ่ีเลี้ยงทราบทันที และศึกษาวิธีการแก้ปัญหา

แนวทางปฏิบัติตนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
8. วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ล่วงหน้ากับครูพ่ีเลี้ยง และปฏิบัติตามแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ ให้เกิดผลดีต่อนักเรียน 
9. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยความยุติธรรมและเป็นประจําอยู่อย่าง

สม่ําเสมอ 
10. สนใจและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนักเรียน ด้วยความเต็มใจ และความรับผิดชอบ 

 



คู่มือการปฏิบัติการสอน 
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11. ให้ความสําคัญต่อการผลิตสื่อ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการนําไปใช้ให้สอดคล้องกับ
บทเรียน โดยสามารถนําสื่อมาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสรุปบทเรียนได้เป็นอย่างดี 

12. ประพฤติตนในฐานะเป็นครูที่ดี สนใจและตั้งใจอบรมนักเรียนให้มีระเบียบวินัยและความประพฤติที่ดี 
13. สร้างบรรยากาศอบอุ่นในห้องเรียน โดยมีการเสริมแรงให้กับนักเรียนอย่างสมํ่าเสมอ 

 
 
 
 
 

1. การบันทึกการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา ต้องไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
2. แฟ้มบันทึกปฏิบัติการสอนแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังน้ี 

 

ตอนท่ี 1 เป็นเรื่องราวโดยทั่วไปของสถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอน 
ตอนท่ี 2 เป็นบันทึกปฏิบัติการสอน (แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) เรียงไป

ตามลําดับการปฏิบัติการสอน ใช้แบบฟอร์มของสถานศึกษานั้นๆ หรือ
ตามตัวอย่างแนบท้าย 

ตอนท่ี 3 เป็นการประเมินผลปฏิบัติการสอน เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติการสอน 
ตอนท่ี 4 เป็นการบันทึกการทํางานในรอบ 1 ภาคการศึกษา (แฟ้มสะสมผลงาน) 

 
การบันทึกตอนที่ 1 

1. ประวัติของสถานศึกษาพอสังเขป และแผนผังที่ต้ังของสถานศึกษา 
2. รายละเอียดเก่ียวกับช้ันเรียน เช่นจํานวนนักเรียน อายุเฉลี่ย ความรู้เดิม 
3. ตารางปฏิบัติการสอน 
4. รายช่ือนักเรียน ตีเป็นช่องสําหรับวันที่ปฏิบัติการสอน เพ่ือบันทึกการมาเรียนของ

นักศึกษา 
5. ความมุ่งหมาย และเน้ือเรื่องของหลักสูตรวิชาที่ปฏิบัติการสอน 

 
การบันทึกตอนที่ 2 
  เป็นการบันทึกแผนปฏิบัติการสอน (แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษานัน้ๆ) 
 
การบันทึกตอนที่ 3 

   เป็นการประเมินผลการปฏิบัติการสอนว่าได้รับประสบการณ์ที่มีประโยชน์ในเรื่องใด มี
ความประทับใจอะไรบ้าง หรือการปฏิบัติการสอนน้ันมีผลดี ผลเสียอย่างไร มีปัญหาอุปสรรค์อะไรบ้างเป็นต้น (AAR) 
รวมท้ังการบันทึกลักษณะบุคลิกภาพของตนเองว่า ต้ังแต่ที่ได้ปฏิบัติการสอนมาน้ัน บุคลิกภาพของความเป็นครูของ
ตนเองเป็นอย่างไร 
 

การบันทึกตอนที่ 4 
   เป็นการบันทึกการทํางานในรอบ 1 ภาคการศึกษา (แฟ้มสะสมผลงาน) อาจเป็นคําสั่ง 
รูปภาพ ฯลฯ ที่บ่งบอกว่าในภาคการศึกษานั้น ได้ทําอะไรบ้าง และงานวิจัยทางการศึกษา 1 เรื่อง 
 

คําแนะนําในการทําแฟ้มบันทึกปฏิบตัิการสอน 



คู่มือการปฏิบัติการสอน 
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เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติการสอน 
 

1. ผลประเมินจากคณะกรรมการของสถานศึกษาปฏิบัติการสอน  40%  

ครูพีเ่ลีย้ง 30% 
ก.แบบประเมินผลการเตรียมการจัดการเรียนรู้  10% 
ข.แบบประเมินผลขั้นสอน  10% 
ค.แบบประเมินผลบุคลิกภาพความเป็นครู  10% 

 
หัวหน้า
แผนก 

 

10% ค.แบบประเมินผลบุคลิกภาพความเป็นครู  10% 

2.  ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน  60%  
 
อาจารย์
นิเทศก์ 

 
60% 

ง. แบบประเมินโครงร่างการวิจัย  
20% 

จ. แบบประเมนิรายงานการวิจัย  
ฉ. แบบประเมนิแผนการจัดการเรียนรู้  
   (ประกอบด้วยโครงการสอน,แผนการสอน)  

20% 

ช. แบบประเมินการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ  
 

20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมินผลการปฏบิัติการสอน 



คู่มือการปฏิบัติการสอน 
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แบบประเมินการปฏิบัติการสอนของนักศกึษา มี 6 แบบประเมินดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สําหรับ ครูพีเ่ลี้ยง   ให้ประเมินโดยใช้แบบประเมิน ก.   แบบประเมิน ข.  และแบบประเมิน ค.                               
          หัวหน้าแผนก   ให้ประเมินโดยใช้แบบประเมิน ค.  

อาจารย์นิเทศก์  ให้ประเมินโดยใช้แบบประเมิน ง. แบบประเมิน จ. และแบบประเมิน ฉ.                     
โดยสามารถ Download แบบประเมินได้จาก       
           http://eng.rmutsv.ac.th/eduie/model/guid.doc 
  

หลังจากประเมินเรียบร้อยแล้วกรุณาปิดผนึก และส่งแบบประเมินกลับมายังที่อยู่ด้านล่างน้ี หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาของสถานศึกษาปฏิบัติการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมิน ผู้ประเมิน 
ก. แบบประเมนิผลการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ครูพ่ีเลี้ยง 
ข. แบบประเมนิผลขั้นสอน ครูพ่ีเลี้ยง 
ค. แบบประเมนิผลบุคลิกภาพความเป็นครู 1. ครูพ่ีเลี้ยง 

2. หัวหน้าแผนก 
ง. แบบประเมินโครงร่างการวิจัย 

 
อาจารย์นิเทศก์ 

จ. แบบประเมนิรายงานการวิจัย 
ฉ. แบบประเมนิแผนการจัดการเรียนรู้  
   (ประกอบด้วยโครงการสอน,แผนการสอน) 
ช. แบบประเมินการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ  

แบบประเมินการปฏบิัตกิารสอนของนักศึกษา 

         กรุณาส่งแบบประเมินกลับมาที ่
            

  ดร.พิชิต  เพ็งสุวรรณ   
  คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 เลขที่ 1 ถ.ราชดําเนินนอก   ต.บ่อยาง 
  อ.เมือง จ.สงขลา   

90000 



คู่มือการปฏิบัติการสอน 
 

คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 หน้า 16 
 

 
 
 

แบบประเมินผลการเตรยีมการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 

ช่ือนักศึกษา (นาย,นางสาว) ………………………………….......... นามสกุล …………………………………………………....... 
รหัสนักศึกษา........................................... สาขาวิชา...................................... ประเมินครั้งที่ ............................... 
วันที่ ........./…......../.............  เวลา.........................สถานศึกษา...........................................ช้ัน........................... 

 

ลําดับ รายการประเมิน 
ดีมาก 

5 
ดี 
4 

พอใช ้
3 

น้อย 
2 

ปรับปรุง 
1 

1 การตรงต่อเวลาในการส่งแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้      
2 ความสมบูรณข์องแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
3 การกําหนดจุดประสงค์ให้สัมพันธ์กับสาระสําคัญ      
4 ความถูกต้องและเหมาะสมของเนื้อหา      
5 ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมและวิธีสอน      
6 คุณภาพของกิจกรรมในกระบวนการที่สนองจุดประสงค์      
7 ความเหมาะสมของสื่อการสอนกับกิจกรรมและเน้ือหา      
8 การวัดและประเมินผล สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

เน้ือหาและกิจกรรม 
     

9 รายการประเมินอ่ืนๆ ที่ต้องการประเมิน       
9.1   สามารถจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบ      
9.2   สามารถประเมิน ปรับปรุง                       
       และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

     

9.3   สามารถทําวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียน      

9.4   สามารถจัดทํารายงานผลการจัดการเรียนรู้ 
       และพัฒนาผู้เรียน 

     

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ........................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ.............................................ผู้ประเมิน 
                                                                                        (                                      ) 

 

แบบประเมิน ก. 



คู่มือการปฏิบัติการสอน 
 

คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 หน้า 17 
 

 
  

 แบบประเมินผลขั้นสอน 
 

ช่ือนักศึกษา (นาย,นางสาว) ………………………………….......... นามสกุล ………………………………………………… 
รหัสนักศึกษา........................................... สาขาวิชา...................................... ประเมินครั้งที่ ............................... 
วันที่ ........./…......../.............  เวลา.........................สถานศึกษา...........................................ช้ัน........................... 
 

ลําดับ รายการประเมิน 
ดีมาก 

5 
ดี 
4 

พอใช้ 
3 

น้อย 
2 

ปรับปรุง 
1 

ขั้นการนําเข้าสู่บทเรียน      
1 ทบทวนและใช้ความรู้ รวมท้ังทักษะท่ีนักเรียนมีอยู่เดิมมาเกี่ยวข้อง      
2 ความสามารถในการนําเข้าสู่บทเรียนด้วยเทคนิค วิธีการ และสื่อท่ี

มีประสิทธิภาพ 
     

ขั้นการสอน      
3 สอนสอดคล้องกับสาระมาตรฐานและจุดมุ่งหมายของการเรียน      
4 อธิบายถูกต้อง ชัดเจน แม่นยําในเนื้อหาท่ีสอน      
5 ใช้คําถามท่ีเข้าใจง่าย ชัดเจน และส่งเสริมให้เกิดการคิด      
6 กิจกรรมหรือเทคนิคการสอนมีคุณค่าและมีสาระท่ีเป็นประโยชน์      
7 สื่อการสอนมีประสิทธิภาพ      
8 สามารถดําเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
9 รับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน      
10 เอาใจใส่และเสริมกําลังใจผู้เรียน      
11 มีบุคลิกภาพเหมาะสมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน      
12 จัดชั้นเรียนสะอาดเรียบร้อย เป็นระเบียบ ไม่มีสิ่งกีดขวางการเรียน

การสอน 
     

13 ดูแลให้กิจกรรมการเรียนการสอนดําเนินไปด้วยดี แก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้อย่างเหมาะสม 

     

14 ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม      
15 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม      

ขั้นสรุปและประเมินผล      
16 ใช้เทคนิคและสื่อการสอนท่ีสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน      
17 สรุปบทเรียนสอดคล้องกับสาระมาตรฐานและจุดมุ่งหมายของการ

เรียน 
     

18 การวัดและประเมินผลตรงตามจุดมุ่งหมายท่ีกําหนด      
 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
 
  

ลงชื่อ.............................................ผู้ประเมิน 
                                                                                                            (                                      ) 
 

แบบประเมิน ข. 



คู่มือการปฏิบัติการสอน 
 

คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 หน้า 18 
 

 
 

     แบบประเมินผลบุคลิกภาพความเป็นคร ู  
  

ช่ือนักศึกษา (นาย,นางสาว) ………………………………….......... นามสกุล …………………………………………………....... 
รหัสนักศึกษา........................................... สาขาวิชา...................................... ประเมินครั้งที่ ............................... 
วันที่ ........./…......../.............  เวลา.........................  สถานศึกษา...........................................ช้ัน........................ 

 

ลําดับ รายการประเมิน 
ดีมาก 

5 
ดี 
4 

พอใช ้
3 

น้อย 
2 

ปรับปรุง 
1 

1 ความประพฤติเหมาะสมกับความเป็นครู      
2 ความเหมาะสมในการแต่งกาย      
3 ความสุภาพในการใช้ภาษา      
4 ความมั่นคงทางอารมณ์      
5 ความเป็นผู้นํา      
6 การตรงต่อเวลา และสม่ําเสมอในการปฏิบัติงาน      
7 ความมีเหตุผล รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมงาน      
8 การมีมนุษยสมัพันธ์กับผู้ร่วมงาน      
9 ความใฝ่รู้ ใฝ่เรยีน      
10 ความมีระเบียบวินัย      
11 ความเช่ือมั่นในตนเอง      
12 การปรับปรุงและพัฒนาตนเอง      
13 การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชน      
14 ความมีนํ้าใจ เสียสละ และพยายามอุทิศเวลาให้กับงาน      
15 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย      
16 ความสามารถในการปรับปรุงและพัฒนางาน      
17 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน      
18 ความรักและความใส่ใจต่อนักเรียน      
19 การปฏิบัติตามระเบียบหรือนโยบาย      
20 ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม      

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

 
  

ลงชื่อ.............................................ผู้ประเมิน 
                                                                                                            (                                      ) 

 
 

แบบประเมิน ค. 



คู่มือการปฏิบัติการสอน 
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แบบประเมินผลการเสนอโครงรา่งการวิจัย 

(พิจารณาและประเมินจากในแฟ้มสะสมผลงานของนักศึกษา) 
 

  

ช่ือนักศึกษา (นาย,นางสาว) ………………………………….......... นามสกุล …………………………………………………....... 
รหัสนักศึกษา........................................... สาขาวิชา...................................... ประเมินครั้งที่ ............................... 
วันที่ ........./…......../.............  เวลา.........................  สถานศึกษา...........................................ช้ัน........................ 

 

ลําดับ รายการประเมิน 
ดีมาก 

5 
ดี 
4 

พอใช ้
3 

น้อย 
2 

ปรับปรุง 
1 

1 ปัญหามีความชัดเจนเฉพาะเจาะจง      
2 ปัญหามีความสําคัญและประโยชน์      
3 เสนอปัญหาอย่างมีระบบตามความสัมพันธ์ของปัญหา      
4 ขอบเขตของปัญหาเหมาะสม      
5 ปัญหาเหมาะสมกับเวลา      
6 นิยามศัพท์ในการศึกษาได้ชัดเจน ครบถ้วน      
7 มีการใช้ทฤษฏีการวิจัยอ่ืนสนับสนุนการศึกษา      
8 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องมีการระบุถึงอย่าง

ครบถ้วน 
     

9 รูปแบบการวิจัยเหมาะสมกับปัญหาที่ศึกษา      
10 ขั้นตอนของกระบวนการในการวิจัยชัดเจน      
11 ระบุประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา      
12 มีการควบคุมตัวแปรที่ไม่ต้องการ      
13 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเหมาะสม      
14 การเลือกใช้สถติิ/การวิเคราะห์ข้อมูลถูกต้อง      

 
 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

 
  

ลงชื่อ.............................................ผู้ประเมิน 
                                                                                                            (                                      ) 
 

 
 

แบบประเมิน ง. 



คู่มือการปฏิบัติการสอน 
 

คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 หน้า 20 
 

 
 
 

แบบประเมินรายงานวิจัย 
(พิจารณาและประเมินจากในแฟ้มสะสมผลงานของนักศึกษา) 

 
  

ช่ือนักศึกษา (นาย,นางสาว) ………………………………….......... นามสกุล …………………………………………………....... 
รหัสนักศึกษา........................................... สาขาวิชา...................................... ประเมินครั้งที่ ............................... 
วันที่ ........./…......../.............  เวลา.........................  สถานศึกษา...........................................ช้ัน........................ 

 

ลําดับ รายการประเมิน 
ดีมาก 

5 
ดี 
4 

พอใช ้
3 

น้อย 
2 

ปรับปรุง 
1 

1 ความชัดเจนของปัญหาที่ศึกษา      
2 ความชัดเจนของสมมติฐาน      
3 ขอบเขตการศึกษาเหมาะสม      
4 นิยามศัพท์ชัดเจน ถูกต้อง      
5 เอกสารและงานวิจัยมีการนําเสนออย่างมีระเบียบและ

สรุปความสัมพันธ์กับปัญหา 
     

6 ความชัดเจนของรูปแบบการวิจัย      
7 ความเหมาะสมของรูปแบบการวิจัย      
8 ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเหมาะสม      
9 ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลได้เหมาะสม      
10 ความถูกต้องของการวิเคราะห์ข้อมูล      
11 การนําเสนอข้อมูลเหมาะสม      
12 ความชัดเจนของการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล      
13 ผลสรุปสอดคลอ้งกับปัญหาที่ศึกษา      
14 ผู้วิจัยไม่ได้สอดแทรกความคิดเห็นของตนเองในการ

สรุปผล 
     

15 อภิปรายผลชัดเจน กะทัดรัด      
 

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 

 
  

ลงชื่อ.............................................ผู้ประเมิน 
                                                                                                            (                                      ) 
 

แบบประเมิน จ. 



คู่มือการปฏิบัติการสอน 
 

คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 หน้า 21 
 

 
 
 
 

แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู ้
(ประกอบด้วยโครงการสอน, แผนการสอน) 

(พิจารณาและประเมินจากในแฟ้มสะสมผลงานของนักศึกษา) 
 

ช่ือนักศึกษา (นาย,นางสาว) ………………………………….......... นามสกุล …………………………………………………....... 
รหัสนักศึกษา........................................... สาขาวิชา...................................... ประเมินครั้งที่ ............................... 
วันที่ ........./…......../.............  เวลา.........................  สถานศึกษา...........................................ช้ัน........................ 

 

ลําดับ รายการประเมิน 
ดีมาก 

5 
ดี 
4 

พอใช ้
3 

น้อย 
2 

ปรับปรุง 
1 

โครงการสอน      
1 ความครบถ้วนของโครงการสอน      
2 ความเหมาะสมของการแบ่งหัวข้อเรื่อง/งาน ที่สอน      
3 ความถูกต้องของการเขียนโครงการสอนโดยภาพรวม 

เช่น การรวมจํานวนคาบเรียนในส่วนทฤษฎีและปฏิบัติ 
เป็นต้น 

     

แผนการสอน      
1 ความครบถ้วนของแผนการสอน      
2 การกําหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมสัมพันธ์กับหัวข้อ

เรื่อง/งาน ที่สอน 
     

3 ความถูกต้องและเหมาะสมของเนื้อหา      
4 ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมและวิธีสอน      
5 ความเหมาะสมของสื่อการสอนกับกิจกรรมและเน้ือหา      
6 การวัดและประเมินผล สอดคล้องกับจุดประสงค์ เน้ือหา

และกิจกรรม 
     

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

 
  

ลงชื่อ.............................................ผู้ประเมิน 
                                                                                                            (                                      ) 
 

 
 

แบบประเมิน ฉ. 



คู่มือการปฏิบัติการสอน 
 

คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 หน้า 22 
 

 
 
 

แบบประเมินการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ 
(พิจารณาและประเมินจากในแฟ้มสะสมผลงานของนักศึกษา) 

 
  

ช่ือนักศึกษา (นาย,นางสาว) ………………………………….......... นามสกุล …………………………………………………....... 
รหัสนักศึกษา........................................... สาขาวิชา...................................... ประเมินครั้งที่ ............................... 
วันที่ ........./…......../.............  เวลา.........................  สถานศึกษา...........................................ช้ัน........................ 

 

ลําดับ รายการประเมิน 
ดีมาก 

5 
ดี 
4 

พอใช ้
3 

น้อย 
2 

ปรับปรุง 
1 

1 จํานวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วม มีความเหมาะสม      
2 ความหลากหลายของกิจกรรมที่มีส่วนร่วม      
3 ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม      
4 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยภาพรวม      

 
 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

 
  

ลงชื่อ.............................................ผู้ประเมิน 
                                                                                          (                                      ) 

 
 
 

แบบประเมิน ช. 



คู่มือการปฏิบัติการสอน 
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แบบบันทึกปฏิบัติการสอน (บันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนรู)้ 
  

ช่ือ........................................……….. นามสกุล ………………………………………เบอร์โทร.......................…………....... 
สถานศึกษาทีฝ่ึกสอน ............................................................. วิชาที่ทําการสอน.................................................. 

       ............................................................................................สัปดาห์/เดือน.......................................................... 
 

 
วัน/เดือน/ป ี

 
กิจกรรม 

ลายเซ็น 
ครูพีเ่ลีย้ง 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



คู่มือการปฏิบัติการสอน 
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ระยะ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานที ่

ก่อน 
ปฏิบัติการสอน 

1-31 มีนาคม 2556 อาจาร ย์ แจ้ ง นั กศึ กษา  
เรื่องการปฏิบัติการสอน 

อาจารย์ผู้ควบคุม     
การปฏิบัติการสอน 

มหาวิทยาลัยฯ 

1-19 เมษายน 2556 นักศึกษาแจ้งความจํานง
และรายละเอียดสถานที่
ปฏิบัติการสอน 

นักศึกษา      
และอาจารย์ผู้
ควบคุมการ
ปฏิบัติการสอน 

มหาวิทยาลัยฯ 

22 เมษายน 2556 ป ฐ ม นิ เ ท ศ นั ก ศึ ก ษ า  
ที่ออกปฏิบัติการสอน 

ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์
อุ ตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยฯ 

20-30 
พฤษภาคม 2556 

ลงทะเบียนเรียน          
ภาคการศึกษาที่1/2556 

นักศึกษา            
และผู้เก่ียวข้อง 

มหาวิทยาลัยฯ 

 
 
 
 

ระหว่าง
ปฏิบัติการสอน 

3-14 มิถุนายน 2556 
 
นักศึกษาแจ้งรายละเอียด
การปฏิบัติการสอน 

นักศึกษา และ
อาจารย์ผู้ควบคุมการ
ปฏิบัติการสอน 

- 

17 มิถุนายน 2556 
- 

1 กันยายน 2556 
นิเทศการปฏิบัติการสอน อาจารย์นิเทศก์ สถานศึกษา 

26 กรกฎาคม 2556  นําเสนองานวิจัย 
อาจารย์นิเทศก์    
และนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยฯ 

วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 3 
ของทุกเดือน     
เวลา 13.30 น. 

สัมมนาระหว่าง   
ปฏิบัติการสอน 

อาจารย์นิเทศก์    
และนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยฯ 

10 กันยายน 2556 ส่งรายงานปฏิบัติการสอน 

นักศึกษา  
อาจารย์ผู้ควบคุม
ปฏิบัติการสอน          
และอาจารย์นิเทศก์ 

มหาวิทยาลัยฯ 

หลัง 
ปฏิบัติการสอน* 

3 ตุลาคม 2556 วันสุดท้าย ภาคการศึกษา 
1/2556 

- - 

8 ตุลาคม 2556 สัมมนาสรุปผลปฏิบัติการ
สอน 

อาจารย์ผู้ปฏิบัติการ
สอน และผู้เก่ียวข้อง 

มหาวิทยาลัยฯ 

 
หมายเหตุ * เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและสถานศึกษา 
               การสัมมนาเพ่ือพบปะนักศึกษา กระทําทุกวันศุกร์ สัปดาหท์ี่ 3 เวลา 13.30 น. ของทุกเดือน 
 

ตารางการนเิทศ ปีการศึกษา 1/2556 




